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DANKWOORD (ACKNOWLEDGEMENT)

De totstandkoming van dit proefschrift heeft niet kunnen gebeuren zonder de 
hulp van veel mensen, aan wie ik dan ook mijn dank verschuldigd ben. Ik wil graag 
iedereen bedanken die direct of indirect heeft bijgedragen aan de realisatie van mijn 
proefschrift. In dit dankwoord wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een 
aantal personen en instanties specifiek te bedanken en bij naam te noemen.

Als eerste wil ik Hogeschool Inholland en het Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam (ACTA) bedanken. Zij faciliteerden mijn promotieonderzoek. Dankzij 
beide instanties kreeg ik de unieke mogelijkheid om de meest inspirerende mensen te 
leren kennen, mijzelf verder te ontwikkelen en een schat aan kennis op te doen. Ook 
bedank ik de Commissie voor het Promotieonderzoek van Inholland voor het beoordelen 
van mijn promotievoorstel en de voortgangsrapportages van mijn promotietraject. 
Dankzij, de jaarlijkse positieve adviezen van deze Commissie besloot het College van 
Bestuur om de financiering van mijn promotieonderzoek te continueren, waarvoor ik 
ook het College van Bestuur dank verschuldigd ben. Daarnaast wil ik Heleen Jumulet, 
hogeschooldirecteur Domein Gezondheid, Sport en Welzijn, en Jacqueline van Rennes, 
opleidingsmanager van de opleiding mondzorgkunde, met nadruk bedanken. Ik voelde 
mij bijzonder gesteund door de mogelijkheden die jullie mij boden om naast mijn functie 
als docent mondzorgkunde, mijn promotieonderzoek te kunnen uitvoeren en afronden.

Graag dank ik mijn (co)promotoren, zij gaven mij sturing gedurende het intensieve 
traject met veel uitdagingen. 

Prof.dr. Cor van Loveren, mijn eerste promotor, dank om mij steeds academisch 
uit te dagen en van uitvoerige doch scherpe feedback te voorzien die dit proefschrift 
naar een hoger niveau heeft getild. Vanaf de eerste dag heb ik veel van u geleerd. Bij 
elke fase van het onderzoek was u nauw betrokken. Uw creatieve ideeën kwamen 
goed van pas bij het ontwikkelen van de app. Samen konden we uren sparren over 
gedragsveranderingsmaterie, mijn onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten. Niet 
alleen voorzag u mijn stukken snel van commentaar, dankzij uw kritische blik klopt ook 
alles tot in detail. Ik heb het zeer gewaardeerd dat ik steeds met al mijn vragen bij u 
terecht kon en dat u ook ruim de tijd nam om deze te beantwoorden. 

Prof.dr. Erik Verrips, mijn tweede promotor, Cor en u vormden samen een goed 
koppel. Jullie geheel eigen expertise en manier van begeleiden heeft een duidelijke 
impact gehad op dit proefschrift, hetgeen te lezen is in een aantal passages die ‘the 
best of both worlds’ samenbrengen. Dank ook voor de introductie bij de afdeling 
sociale tandheelkunde en vervolgens bij TNO. Het was altijd fijn om feedback van u 
te ontvangen, met relatief weinig woorden en gerichte opmerkingen wist u uw visie en 
gedachten zeer precies over te brengen, dit is verademend wanneer een proefschrift 
door vier mensen van commentaar wordt voorzien. Door uw pragmatische aanpak 
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gedurende dit traject konden we de nodige vaart bewaren en het proefschrift tijdig 
afronden, dank hiervoor. 

Prof.dr. Berno van Meijel, mijn eerste copromotor, hartelijk dank dat u mij wilde 
begeleiden bij een promotietraject met een ander onderwerp dan u gewend bent. 
Vanaf de eerste kennismaking leerde ik u kennen als een sociaal en gedreven persoon. 
U attendeerde mij aan de hand van een metafoor dat een promotieonderzoek niet 
te onderschatten is: “Het uitvoeren van promotieonderzoek kun je vergelijken met het 
rennen van een marathon. Houd rekening met tegenslagen tijdens het traject”. Eén 
ding weet ik zeker, zonder het vertrouwen en de complimenten die ik van u mocht 
ontvangen gedurende de afgelopen jaren was deze academische marathon nog vele 
malen zwaarder. Dank voor de steun die ik bij u kon vinden wanneer het traject of 
privéleven zwaar was. Als copromotor heeft u veel tijd besteed aan mijn begeleiding 
en ook steeds de planning bewaakt. Samen bekeken wij wat stap voor stap nodig was 
om mijn promotieonderzoek af te ronden. U heeft mij niet alleen bijgestaan door het 
collectief overzicht te bewaren, maar ook door uw relativeringsvermogen en humor. 

Dr. Pepijn van Empelen, mijn tweede copromotor, wiens aanstekelijke 
enthousiasme, humor en positieve instelling mij bijzonder heeft weten te inspireren. 
Via Erik maakten wij kennis op TNO. Dankzij uw deskundigheid op het gebied 
van gezondheidspsychologie en Intervention Mapping is mijn kennis op dat vlak 
toegenomen. Ik wil u bedanken voor het meedenken, uw oprechte betrokkenheid en 
vooral voor de stimulerende woorden en bemoediging. Als ik het zwaar had, kon ik bij u 
terecht. Op momenten dat onzekerheden opspeelden, wist u hoe ik weer vertrouwen in 
mezelf en het traject kon krijgen. Uw aanstekelijke vrolijkheid en vele creatieve ideeën 
maakte dat ik met veel plezier naar TNO reisde. Met veel plezier denk ik ook terug aan 
de EHPS congresbezoeken, en dan met name het congres in Innsbruck, waar ik mijn 
allereerste presentatie kon geven op een groot internationaal congres. Dit zal voor mij 
altijd een bijzondere herinnering blijven. 

Daarnaast bedank ik alle leden van de leescommissie, voor het lezen en het positief 
beoordelen van mijn proefschrift. Ik weet dat het beoordelen van een proefschrift een 
behoorlijke aanslag op jullie tijd is en waardeer jullie inspanning daarom des te meer.

Graag wil ik ook alle patiënten bedanken die deelnamen aan dit onderzoek. Dankzij 
jullie kon alle noodzakelijke data verzameld worden die aan de basis van dit proefschrift 
ligt. Het onderzoek vond plaats in verschillende orthodontiepraktijken. Ook hun ben ik 
dank verschuldigd. Veel dank aan de orthodontisten, Paul R. Kolodziej, Lex Noverraz, 
Dr. Gem Kramer, Otto Kooren en Henk-Jan Donker, en orthodontisten in opleiding, 
zoals Ruurd Hermus en Menno Oosterhuis, voor het verlenen van medewerking aan 
het onderzoek. Gem, bedankt voor uw hulp bij het opzetten en het coördineren van 
het onderzoek en uiteraard dank ik ook uw dochter, Sterre, voor het inspreken van de 
instructievideo’s van de app.  Alex Laan, bedankt voor het programmeren van de app. 

Dankwoord (Acknowledgement)

In de loop der jaren hebben meerdere studenten in het kader van hun bachelor- of 
masterthesis meegewerkt aan het (voor)onderzoek. Bedankt Jasmijn, Marja, 
Behestha, Basma, Lorien, Aziza, Annemieke, Zaher, Roshan, Joyce en Anne voor 
jullie hulp.

Natuurlijk vermeld ik ook graag de coauteurs van wiens inzet ik afhankelijk was. 
Ieder van jullie heeft mij op zijn eigen manier geholpen om te komen tot dit resultaat. 
Thijs van den Braak, in het bijzonder dank ik jou voor de prettige samenwerking 
en je ondersteuning bij het coördineren van het onderzoek, dataverwerking en het 
digitaliseren van de vragenlijsten. Dr. Elise Dusseldorp en Prof. dr. Jos Twisk, graag 
wil ik jullie bedanken voor de steun die jullie mij boden tijdens het uitvoeren van de 
geavanceerde statistische analyses en voor de waardevolle inbreng. Prof. Amir Pakpour 
PhD, health psychologist and my dear e-friend, “tack så mycket”. I feel privileged that 
you are always willing to help in every aspect of my career and life. I felt very supported 
by your help and your trust in me. I am grateful for the opportunities that you have given 
me to collaborate with you and several other international researchers on high-quality 
research projects. I hope we can continue working together in the future.

Graag wil ik mijn collega’s van de opleiding mondzorgkunde en mijn (oud)collega’s 
en promovendi van de afdeling Sociale Tandheelkunde, Medische Tandheelkundige 
Interactie, Orthodontie en Preventieve Tandheelkunde van ACTA bedanken voor hun 
interesse, steun en begrip. 

Graag bedank ik Ing. Daan Kloet voor het geven van toestemming om als 
gastmedewerker gebruik te maken van de faciliteiten, de kennis en het netwerk van 
TNO. Door deel uit te maken van het team ‘Child Health’ leerde ik veel inspirerende 
mensen kennen. Om die reden wil ik iedereen van TNO bedanken voor de prettige tijd 
die ik met jullie heb gehad aan de Wassenaarse- en Schipholweg. Ashley, wij kennen 
elkaar al van de studie gezondheidswetenschappen. Bedankt voor je luisterende oor, 
je oprechtheid, goede adviezen en de gezelligheid zowel tijdens als buiten werktijd.

Mijn copromotor, Berno, nodigde mij uit om kenniskringlid te worden van zijn 
lectoraat GGZ-verpleegkunde. Hierdoor kon ik deelnemen aan de intervisiegroep 
en werd er door de leden van het lectoraat op een prettige manier meegedacht over 
de opzet van het onderzoek en de inhoud van het manuscript. Tevens leerde ik via 
dit lectoraat andere promovendi van Inholland kennen, waar ik ervaringen mee kon 
uitwisselen. Daarom wil ik alle leden van het lectoraat ook graag bedanken.

Heleen Duinker, hartelijk dank voor het ontwerpen van de cover en de 
afbeeldingen. Het is fantastisch om te zien hoe gepassioneerd jij hiermee aan de 
slag ging, vol creativiteit en talent.

Mijn vrienden, jullie ben ik dank verschuldigd. Niet altijd zullen jullie geweten 
hebben waar ik zo druk mee was. Dank voor jullie begrip telkens ik ergens niet bij 
kon zijn vanwege mijn promotieonderzoek. Jullie kunnen straks weer op mij rekenen. 
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Nu het proefschrift is afgerond, heb ik geen excuus meer om de uitnodigingen voor 
feesten, vakanties en sportactiviteiten af te slaan.

Mijn paranimfen, Renate Zwolsman en Floor Aarts. Wat fijn dat jullie de rol als 
paranimf hebben geaccepteerd. Met jullie heb ik mijn blijdschap en frustraties 
gedurende dit hele traject gedeeld. Jullie hebben mij onnoemelijk gesteund en 
gemotiveerd, waarvoor dank. Renate, vanaf de opleiding mondzorgkunde zijn we 
bevriend. Onze vriendschap is hechter geworden toen jij tandheelkunde ging studeren 
en ik aan mijn promotieonderzoek begon. Nu ruim 15 jaar later sta je me bij op deze 
belangrijke dag. Afgelopen jaren maakte je het proces van dichtbij mee. Dank voor het 
aanhoren van al mijn verhalen. Je bleef mij opnieuw stimuleren om deze klus geklaard te 
krijgen. Floor, al vanaf de introductiedag van de opleiding gezondheidswetenschappen 
zijn we bevriend. Dank voor je optimisme en de adviezen die je mij naar aanleiding van 
je eigen promotie hebt kunnen geven. Met jou als paranimf kan ik er blindelings op 
vertrouwen dat 26 september 2018 een feestelijke dag wordt. 

Lieve Familie, ook jullie heb ik door de jaren heen nu en dan tekort gedaan, door 
onvoldoende aandacht aan jullie te besteden. 

Lieve papa en mama, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde ten alle tijden. 
Jullie staan altijd voor mij klaar. Bedankt voor het motiveren en stimuleren. Ik heb mij 
altijd gesteund gevoeld door jullie liefde en zorgzaamheid. Thuis komen in Bakkum 
voelt als een warm bad. Jullie zijn trots op mij en ik op jullie, mijn geweldige ouders. 
Mama, wat liet je ons schrikken begin dit jaar toen je plots ernstig ziek werd. Hierdoor 
besefte ik me eens te meer welke dingen in het leven werkelijk belangrijk zijn. Dit was 
voor mij een ontnuchterende periode, die het schrijven van een proefschrift toch in 
een ander perspectief plaatste. Nu weet ik van wie ik mijn doorzettingsvermogen 
heb geërfd. Ik kan niet omschrijven hoe ontzettend blij ik ben dat jullie beiden mijn 
promotie mee kunnen maken. Papa, bedankt dat je mijn hulplijn was tijdens het 
promotietraject. Je kunt goed relativeren, je hebt geduld en gaf mij altijd verstandig 
advies. Dank voor alles!

Mijn lieve zus, Nicolien, psycholoog, communicatiewetenschapper (MSc2) en 
mijn grote voorbeeld. Wat lijken we op elkaar en zijn er veel overeenkomsten in onze 
interesses. Ik ben mij meer gaan verdiepen in de psychologie en jij bent gaan doceren. 
Je kent mij als geen ander. Na mijn master adviseerde je mij dat het onderwerp van 
mijn promotieonderzoek mij jarenlang zou moeten interesseren. Jij gaf mij de tip 
om meer met mijn creatieve kant te doen. Een combinatie leek mij daarom perfect, 
mijn creativiteit benutten om een app te ontwerpen en mijn wetenschappelijke 
kennis aanwenden om onderzoek uit te voeren. Fijn dat je altijd in mij gelooft. Dank 
voor het meedenken tijdens de ontwikkeling van de app. Als ‘child-expert’ kon je me 
goed adviseren over de “do’s en don’ts” bij de doelgroep. Bedankt dat jij de rol als 
reserveparanimf geaccepteerd hebt. Rens, ik had mij geen betere zwager kunnen 
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wensen. Dank dat je mij steun bood toen ik het nodig had. Dankzij jou heb ik een aantal 
belangrijke en bepalende stappen durven te zetten. Dit proefschrift is daarvan mede 
het resultaat. Rens, Nicolien en Cecile, door jullie bleef het promoveren aangenaam. 

Mijn lieve broertje, Kees, we zaten een lange tijd in hetzelfde schuitje. Allebei 
schreven we aan onze thesis. Ondanks het verschil in onderwerpen liep onze levensstijl 
hierdoor wel synchroon. Het samen spreekwoordelijk strijden, afzien, maar bovenal 
elkaar motiveren heeft mij enorm gesteund in het realiseren van dit proefschrift.

Publication and the ceremony of this thesis have been made possible due to the 
generosity of:

Thank you!

Dankwoord (Acknowledgement)
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“ The new media are not  
ways of relating us to the 
‘real’ world; they are the  
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The development and evaluation of a smartphone app for promoting oral health 
behavior and oral hygiene in adolesent orthodontic patients

 
In the absence of good oral hygiene, patients with fixed orthodontic appliances can 
develop white spot lesions that remain visible for the rest of their lives. As the opacity or 
discoloration of these lesions can seriously compromise dental aesthetics, orthodontic 
treatment may not be entirely successful. It is therefore necessary to establish the extent 
to which innovative oral health promotion programs can further improve patients’ oral 
health behaviors and outcomes. However, little is known about the effectiveness of 
continuous behavioral support via mobile phones (mHealth). 
  This thesis describes the development and evaluation of a mobile app—the WhiteTeeth 
app—that was designed to promote good oral health behavior among adolescent 
orthodontic patients. The app’s development was guided by intervention mapping 
(IM). Development thus starts with an analysis of the health problem, which includes 
identification of the psychosocial factors related to the health behavior. To identify the 
psychosocial factors underlying oral health behavior in our target group, we conducted 
a systematic literature review with meta-analysis and a cross-sectional clinical study. 
Then, to target these psychosocial factors and facilitate continuous behavioral support, 
various behavior change techniques were incorporated into the app.  
  The app provides feedback on users’ oral health behavior and allows users to evaluate 
and monitor their behavior. Finally, a randomized controlled trial was conducted. This 
showed that the app improved oral hygiene in adolescent orthodontic patients.




